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﹤﹢︑ ️﹋︫︣ ️﹫﹛︀︺﹁ و ︦﹫︨︀︑ ﹤︙︀ر︑

رشکت تهویه (سهامی خاص)  در سال ١٣٤٣ تأسیس شد و با به کارگیری تکنولوژی Air Temp & Trane ، با موفقیت راه خود را 

امریکایی  رشکت  دو  از  لیسانس  تحت  ساخت  مجوز  دریافت  به  موفق  بعدها  و  ¢ود  هموار  مطبوع  تهویه  صنعت  در 

پ  (Air Temp) گردید. کرایسلر(Chrysler)  و ای̈ر

در دهه ٦٠ خورشیدی، رشکت تهویه با تکیه بر دانش فنی غنی و توان باالی رسمایه انسانی خود تصمیم به طراحی و ساخت نسل 

جدیدی از سیستم های تهویه مطبوع گرفت و به عنوان یکی از بزرگرتین رشکتهای بخش خصوصی در طراحی و ساخت تجهیزات 

تهویه مطبوع، به یکی از پیرشوهای این رشته در صنعت ایران تبدیل شد.  در سال ١٣٩٢ رشکت تهویه با آغاز نیم قرن دوم حضور 

پرافتخارخود در صنعت تهویه مطبوع ایران، عالوه بر محصوالت قبلی، تولید محصوالت جدیدی را نیز در برنامه خود قرار داد و تا 

پایان نیمه اول سال ١٣٩٥ موفق به تولید و عرضه مینی چیلر، انواع اسپلیت، داکت اسپلیت، خنک کننده تابلوهای الکرتیکی، بستنی 

ساز و سیستمهای تهویه مطبوع خودروهای سبک، سنگین و قطار گردید.

رشکت تهویه به عنوان یکی از اعضای باسابقه انجمن صنعت تاسیسات بوده و در سال ١٣٩٤ به عضویت انجمن تولید کنندگان 

سیستمهای تهویه مطبوع ایران در آمد و در سال ١٣٩٥ نیز مفتخر به عضویت در مؤسسه بین املللی تربید شد.

تامین  از منابع معترب  ایران و یکی  تهویه مطبوع در  تولیدکنندگان سیستمهای  بزرگرتین  از  به عنوان یکی  تهویه،  امروزه رشکت 

نیازمندیهای صنایع اسرتاتژیک و مهم کشور مانند نفت، گاز، پرتوشیمی، پاالیش، نیروگاهی، مخابراتی، فوالدسازی، ریلی و خودرو 

بهداشت و درمان، عمرانی و دیگر صنایع کشور به حساب می آید. 

آنچه رشکت تهویه را به عنوان یک برند برتر در ایران شاخص ¢وده است، پیرشو بودن و توان پاسخگویی به  هر گونه خواسته 

مشرتیان در طراحی و ساخت محصوالت با کیفیت برتر و خدمات پس از فروش گسرتده و رسیع است که به عنوان اسرتاتژی رشکت 

تهویه تدوین شده و این رشکت همواره به آن وفادار بوده است به طوری که در حال حارض محصوالت این رشکت با ٣ سال گارانتی 

و ١٠ سال خدمات پس از فروش به مشرتیان عرضه می شود. عالوه برآن، تهویه با گسرتش ¢ایندگی های فروش و خدمات پس از 

فروش خود در مراکز استان و شهرهای پرجمعیت، تأسیس شعب خدمات در مناطق اسرتاتژیک نفت و گاز، نسبت به ارتقاء جایگاه 

نام و برند خود و افزایش سطح رضایت مشرتیان خود تالش می کند. 

رشکت تهویه امیدوار است با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها در تولید، بتواند ضمن رصفه جویی در مرصف انرژی، زمینه های 

سازگاری هرچه بیشرت محصوالت خود با محیط زیست را نیز فراهم آورد.
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IQ Net عضو انجمن تولید کنندگان تهویه مطبوع ایران، موسسه بین املللی تربید، انجمن صنعت تاسیسات و شبکه جهانی

شبکه جهانی IQ Netانجمن صنعت تاسیساتموسسه بین املللی تربیدانجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران
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بدنه کلیه فن کویل های رشکت تهویه از مرغوب ترین ورق گالوانیزه ساخته شده است 
که با دقت و حساسـیت باال از سـوی واحد کنرتل کیفی، بازرسـی و کنرتل می شـوند . به 
تناسـب نوع و مدل فن کویل از ضخامت های مختلف در سـاخت بدنه از این ورق ها 
اسـتفاده مـی شـود . جهـت جلوگیری از هدر رفـÛ حرارت ، بـرودت و همچنین کاهش 
سـطح صـدای دسـتگاه ، جـداره داخلـی بـا اسـتفاده از عایـق هـای پشـت چسـب دار 

االستومری پوشش داده می شود.

در اغلب فن کویل های تولیدی رشکت تهویه ، مطابق با استاندارد های روز دنیا و همگام با 
معترب ترین رشکت های خارجی از فیلرت های پالسـتیکی با جنس پلی پروپیلن (PP) اسـتفاده 
می شود که نسبت به فیلرتهای آلومینیومی راندمان باالتر و افت فشار پایین تری دارند . این 
فیلرت های قابلیت جذب گرد و غبار باالیی دارند و به دفعات قابل شستشـو هسـتند و آب و 
مواد شـوینده هیچ گونه تأثیر مخربی بر آنها ندارند . در این فیلرت ها پدیده اکسـید شـدگی و 

پوسیدگی وجود ندارد و طول عمر بسیار باالیی دارند.
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 ﹤﹢︑ ️﹋︫︣ ︀ی﹨ ﹏﹢﹋ ﹟﹁ ﹩﹚﹋ ︭︀ت︪﹞

بدنه

فیلرت

در اغلب فن کویل های تولیدی رشکت تهویه ، مطابق با اسـتاندارد های روز دنیا و همگام با معترب ترین رشکت های خارجی از فیلرت های پالسـتیکی با جنس پلی 
پروپیلن (PP) اسـتفاده می شـود که نسـبت به فیلرتهای آلومینیومی راندمان باالتر و افت فشـار پایین تری دارند . این فیلرت های قابلیت جذب گرد و غبار باالیی 
دارند و به دفعات قابل شستشو هستند و آب و مواد شوینده هیچ گونه تأثیر مخربی بر آنها ندارند . در این فیلرت ها پدیده اکسید شدگی و پوسیدگی وجود ندارد 

و طول عمر بسیار باالیی دارند.

 EC و AC الکرتوموتور

موتور EC دو شفتموتور EC تک شفتموتور EC کاستی

موتور AC دو شفتموتور AC تک شفت موتور AC کاستی
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فن 

مجموعه کویل  

فن های اسـتفاده شـده در فن کویل های رشکت تهویه ، از مدل سـانرتیفوژ فوروارد و بکوارد می باشـند که از مواد ABS  سـاخته شـده و به صورت اسـتاتیکی و 
دینامیکـی باالنـس گردیـده انـد . بـا توجـه بـه اینکه این فن ها ، پالسـتیکی هسـتند با حداقل سـطح صدا و ارتعـاش ، کار می کنند که از مزیت هـای اصلی فن های 
پالستیکی نسبت به فن های فلزی می باشد . فن کویل های زمینی و سقفی توکار ، مجهز به فن های سانرتیفوز فوروارد و هوزینگ خاصی هستند که این هوزینگ 

مختص رشکت تهویه بوده و از ویژگی های اصلی آن ، افزایش سطح هوای خروجی و در نتیجه پوشش دهی سطح بیشرتی از کویل دستگاه می باشد. 

مجموعه کویل ، از فین های آلومینیوم ، لوله مسی ۳/۸ اینچ ، کلکتور برنجی و ورق گالوانیزه تشکیل شده است . فین های استفاده شده در این کویل ها ، از نوع 
موج دار بوده که ظرفیت باالتری دارند . اغلب این کویل ها به صورت ۳ ردیفه و ۱۰ لوله در ارتفاع و بیشـرتین تراکم ممکن سـاخته می شـوند که در اغلب رشکت 
های مشـابه معموالٌ بصورت ۸ لوله در ارتفاع و تراکم پایین تر تولید می شـود . ¨امی کویل های فن کویل رشکت تهویه ، پس از سـاخت با محلول مخصوص چرب 
زدایی و با آب گرم شستشو داده می شوند ؛ و نیز با فشار  ۱۹۰psiتست نشتی می گردند. پس از تأیید با استفاده از دو عدد درپوش پالستیکی در ورودی و خروجی 
، کویل ها بسته می شوند تا مانع از ورود گرد و غبار و اجسام خارجی به داخل کویل گردد . کلکتورهای استفاده شده در این کویل ها از جنس برنج و اغلب سایز 
۳/۴ اینچ هسـتند . از ویزگی های اصلی این کلکتورها شـکل خاص آن هاسـت که بر روی بدنه دسـتگاه پیچ می شـوند و در هنگام نصب دسـتگاه و بسـÛ اتصاالت ، 

نیاز به استفاده از دو عدد آچار وجود ندارد و تنها با یک عدد آچار می توان اتصال مورد نظر را به آن محکم کرد.

در فن کویل های کاسـتی از فن های سـانرتیفوژ بکوارد با پره هایی اسـتفاده می شـود که در قسـمت اتصال به شـفت موتور نیز دارای لرزه گیر السـتیکی هسـتند . 
مجموع این عوامل موجب شده است که عملکردی با کمرتین سطح صدای ممکن را داشته باشیم .

فن فنکویل زمینی
و سقـفـی توکـــار

هوزینـگ فنـکویـــل
زمینی و سقفی توکار

فن فنکویل کاستـی
ســایز کـوچـک فن فنکویـــل

کاستی سایز بزرگ
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مجموعه سیستم کنترلى 

رشکت تهویه بر روی کلیه فن کویل های تولیدی سیستم کنرتلی نصب می کند که قابلیت های این سیستم کنرتلی به رشح زیر است :

• قابلیت کنرتل سیستم های ۲ لوله و ۴ لوله
•  قابلیت کنرتل هم زمان دو عدد شیر برقی یکی برای کویل گرمایشی و دیگری برای کویل رسمایشی

• دارای چهار حالت کارکرد : اتوماتیک ، رسمایش ، گرمایش و فن
( EC و AC مدل های کاستی با موتور) قابلیت اتصال چهار عدد دمپر متحرک •

MODBUS با پروتکل RS۴۸۵ با اتصال BMS قابلیت اتصال به سیستم •
• قابلیت کنرتل ۱۰۲۴ دستگاه فن کویل در اتصاالت شبکه ای با استفاده از یک کامپیوتر

• دارای سیستم شëره گذاری با کلید روتاری جهت بهره برداری در اتصاالت شبکه ای 
• مجهز به تایمر روشن و خاموش ۲۴ ساعته با امکان تنظیم ساعت و دقیقه

• دارای سیستم ریکاوری در زمان قطع و وصل ناگهانی برق
• دارای سیستم هوشمند اعالم خرابی با استفاده از چراغ های LED و صدای بوق 

• دارای سنسور دمای آب کویل که مانع از یخ زدگی کویل در تابستان می شود.
• دارای سنسور دمای هوای اتاق و کنرتل دما به وسیله آن 

• ریموت کنرتل زیبا با صفحه ¢ایشگر بزرگ
   ROHS ریموت کنرتل ساخته شده از مواد عاری از عنارص رسطان زا و مرض با برچسب •

• ریموت کنرتل دارای پایه جهت نصب بر روی دیوار
( EC و AC مدل های کاستی با موتور ) کنرتل دقیق پمپ تخلیه با استفاده از سنسور نشانگر سطح آب •

• امکان استفاده از کنرتلر دیواری به صورت آپشن در صورت سفارش مشرتی
• کنرتلر دیواری زیبا با عملکرد ملسی

• برد الکرتونیکی ساخته شده با استفاده از دستگاه های CNC تولید قطعات الکرتونیک
• برد الکرتونیکی ساخته شده از قطعات مرغوب با کیفیت باال

• دارای فیوز امنیتی که در صورت وجود نوسانات برق مانع از آسیب دیدن سیستم کنرتلی می شود

مجموعه پمپ فن کویل هاى کاستى  

فن کویل های کاستی رشکت تهویه مجهز به پمپ درین هستند که تا ارتفاع ۱۰۰ سانتی مرت قابلیت تخلیه آب کندانس را دارند . همچنین این پمپ مجهز به شیر 
یک طرفه اسـت که مانع از برگشـت آب تخلیه شـده به داخل دسـتگاه می شـود . منطق کنرتلی این پمپ ها به گونه ای برنامه ریزی شـده اسـت که به هیچ عنوان 
احتëل ریزش آب از داخل دستگاه به بیرون وجود ندارد . همچنین شلنگ هایی که هدایت آب کندانس در داخل دستگاه را برعهده دارند از جنسEPDM  بوده 

که در برابر تغییرات دمایی کویل دستگاه بسیار مقاوم می باشد.
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Ceiling Fan Coil (HR)

Floor Mounted Fan coil

(DUCTED FAN COIL (AR
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(Cassette fan coil (SD) and (ST

Wall Mounted
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﹝︺︣﹁﹩ ﹝︭﹢﹐ت

 (SV)  قابلیت های فن کویل کریوه پایه دار 

• قابلیت تولید  در ظرفیت های 340(200) ، 510 (300) ، 680 (400) ، 1020 (600) 
( cfm)  (m3/hr) (800) 1360 ،

• طراحی بسیار زیبا
• امکان نصب برروی زمین  ، دیوار و سقف

• دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمرتین فضا
• امکان ساخت به صورت  ۴ لوله ای (در صورت سفارش مشرتی)

• دارای فیلرت با قابلیت شستشو و تعویض بسیار آسان
• مکش هوا از زیر

• سطح صدای بسیار پایین
• دریچه ی خروجی از جنس ABS با مقاومت باال و بسیار زیبا

• بدنه داخلی از ورق گالوانیزه مرغوب
• بدنه خارجی از ورق الکرتوگالوانیزه با پوشش رنگ کوره ای مقاوم

• عایق کاری تشت تقطیر و قسمت های داخلی بدنه با عایق االستومری به ضخامت 
۴ میلی مرت

• مجهـز بـه محافـظ حرارتـی جهت حفاظت موتـور در برابر بارهـای اضافی و دمای 
بیش از حد سیم پیچ

• دارای موتور تک فاز با سه رسعت استاندارد

فن کویل زمینی کریوه پایدار
AC/EC Motor 

SV مدل
نحوه نصب بر روی دیوار

SV مدل
نحوه نصب بر روی سقف

نکته: مدل SV میتواند بصورت افقی با رعایت فاصله ۱۰۰ میلی مرت 
بین دیوار و دریچه مکش هوا نصب گردد.
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _  (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

  (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است .

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

SV( )   

 TFF-SV-0340 TFF-SV-0510 TFF-SV-0680 TFF-SV-1020TFF-SV-1360

34051068010201360
(200)(300)(400)(600)(800)
2053625278461050

(120)(213)(310)(498)(617)
163241332612755
(96)(142)(195)(360)(444)

H1.953.94.46.78.6
M1.53.13.86.17.6
L1.32.32.95.16.3
H1.452.73.24.86.3
M12.12.74.35.3
L0.91.523.54.3

L min/6.811.313.31923.5
k Pa 6.813.113.226.527.5

H2.374.35.27.69.9
M1.663.24.46.78.3
L1.42.335.26.5

L min/812.515.91923.5
k Pa 8.311.615.82522.7

11222
V Ph Hz/ /

W69737793114
A0.30.320.340.420.51

dB A( )4747.14647.348
dB A( )4439.442.14442.8
dB A( )38.232.236.938.834.8

kg16.621.723.925.429.6
in3/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/4
( )    

220/1/50

  

 kW

 
(Low)     

(Medium)      
(High)        

 
 
 

kW

(H/M/L)  m3/hr    
(CFM)

( )   

( )   

H

M

L

  AC          

( )  

( )  

kW

 

SV( )

 TEF-SV-0340 TEF-SV-0510 TEF-SV-0680 TEF-SV-1020TEF-SV-1360

34051068010201360
(200)(300)(400)(600)(800)
2053625278461050

(120)(213)(310)(498)(617)
163241332612755
(96)(142)(195)(360)(444)

H1.953.94.46.78.6
M1.53.13.86.17.6
L1.32.32.95.16.3
H1.452.73.24.86.3
M12.12.74.35.3
L0.91.523.54.3

L min/6.811.313.31923.5
k Pa 6.813.113.226.527.5

H2.374.35.27.69.9
M1.663.24.46.78.3
L1.42.335.26.5

L min/812.515.91923.5
k Pa 8.311.615.82522.7

11222
V Ph Hz/ /

W39.3343.7247.8763.6869.32
A0.180.20.220.290.31

dB A( )4747.14647.348
dB A( )4439.442.14442.8
dB A( )38.232.236.938.834.8

kg15.92121.923.427.6
in3/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/4

 

(High)        
(Medium)      

 

 
 

( )    

(H/M/L)  m3/hr    
(CFM)

 

kW

kW

220/1/50

(Low)     
 

H

M

L

kW

( )  
( )   

  

     EC          

( )  
( )   
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  (SB)قابلیت های فن کویل کریوه بدون پایه 

( cfm)  (m3/hr) (800) 1360 ، (600) 1020 ، (400) 680 ، (300) 510 ، (200)340  قابلیت تولید  در ظرفیت های •
• طراحی بسیار زیبا

• امکان نصب برروی زمین ، دیوار و سقف
• دارای ابعاد بسیار مناسب و اشغال کمرتین فضا

• امکان ساخت به صورت  ۴ لوله ای (در صورت سفارش مشرتی)
• دارای فیلرت با قابلیت شستشو و تعویض بسیار آسان

• مکش هوا از روبرو
• سطح صدای بسیار پایین

• دریچه ی ورودی و خروجی از جنس ABS با مقاومت باال و بسیار زیبا
• بدنه داخلی از ورق گالوانیزه مرغوب

• بدنه خارجی از ورق الکرتوگالوانیزه با پوشش رنگ کوره ای مقاوم
• عایق کاری تشت تقطیر و قسمت های داخلی بدنه با عایق االستومری ضخامت ۴ میلی مرت

• مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
• دارای موتور تک فاز با سه رسعت استاندارد

فن کویل زمینی کریوه بدون پایه
AC/EC Motor 

SB مدل
نحوه نصب بر روی دیوار

SB مدل
نحوه نصب بر روی سقف
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _  (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

  (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است .

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

SB( )   

TFF-SB-0340TFF-SB-0510TFF-SB-0680TFF-SB-1020TFF-SB-1360

34051068010201360
(200)(300)(400)(600)(800)
2053625278461050

(120)(213)(310)(498)(617)
163241332612755
(96)(142)(195)(360)(444)

H1.953.94.46.78.6
M1.53.13.86.17.6
L1.32.32.95.16.3
H1.452.73.24.86.3
M12.12.74.35.3
L0.91.523.54.3

L min/6.811.313.31923.5
k Pa 6.813.113.226.527.5

H2.374.35.27.69.9
M1.663.24.46.78.3
L1.42.335.26.5

L min/812.515.91923.5
k Pa 8.311.615.82522.7

11222
V Ph Hz/ /

W69737793114
A0.30.320.340.420.51

dB A( )4747.14647.348
dB A( )4439.442.14442.8
dB A( )38.232.236.938.834.8

kg16.621.723.925.429.6
in3/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/4

( )  

(H/M/L)  m3/hr    
(CFM)

 

kW

kW

H

M

( )    

  

220/1/50
 

 

 
 

( )   

(High)        
(Medium)      

(Low)     

     AC          

L

( )  
( )   

 kW

SB( )

 TEF-SB-0340 TEF-SB-0510 TEF-SB-0680 TEF-SB-1020TEF-SB-1360

34051068010201360
(200)(300)(400)(600)(800)
2053625278461050

(120)(213)(310)(498)(617)
163241332612755
(96)(142)(195)(360)(444)

H1.953.94.46.78.6
M1.53.13.86.17.6
L1.32.32.95.16.3
H1.452.73.24.86.3
M12.12.74.35.3
L0.91.523.54.3

L min/6.811.313.31923.5
k Pa 6.813.113.226.527.5

H2.374.35.27.69.9
M1.663.24.46.78.3
L1.42.335.26.5

L min/812.515.91923.5
k Pa 8.311.615.82522.7

11222
V Ph Hz  / /

W39.3343.7247.8763.6869.32
A0.180.20.220.290.31

dB A( )4747.14647.348
dB A( )4439.442.14442.8
dB A( )38.232.236.938.834.8

kg15.92121.923.427.6
in3/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/4

(H/M/L)  m3/hr    
(CFM)

 

kW

kW

H

M

L

(High)        
(Medium)      

(Low)     
 

( )    

  

 
 220/1/50
 

( )  
( )   

     EC          

( )   

 kW

( )  
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(cfm)  m3/hr  (1200) 2040 ، (1000)1700 ، (800) 1360 ، (600) 1020 ، (400) 680 ، (300) 510 ، (200)340 قابلیت تولید  در ظرفیت های •
• کلیه مدل ها در دو مدل کویل اسـتاندارد و کویل H∆T قابل تولید می باشـند (با نصب این نوع کویل به جای کویل های اسـتاندارد می توان ظرفیت رسمایشـی 

یا             گرمایشی مورد نیاز خود را از یک سایز فن کویل کوچکرت تامین �ود)
• قابلیت استفاده از کویل های گرمایشی الکرتیکی (درصورت سفارش مشرتی)

• استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
• استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت

• دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
• دسرتسی آسان به مجموعه فن و الکرتو موتور جهت رسویس های دوره ای

• مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
• دارای موتور با سه رسعت استاندارد

• دارای فیلرت قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض آسان

(FL)قابلیت های فن کویل زمینی

فـن کویل زمینـی
AC Motor-FL 
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.                                      

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

(FL)

TFF-TL-0340TFF-TL-0510TFF-TL-0680TFF-TL-1020TFF-TL-1360TFF-TL-1700TFF-TL-2040

3405106801020136017002040
(200)(300)(400)(600)(800)(1000)(1200)
195376512880110013501520

(115)(221)(301)(518)(647)(794)(894)
14626535465078210201180
(86)(156)(208)(382)(460)(600)(694)

  kW2.13.013.975.497.4410.1410.9

kW1.392.022.663.775.136.837.89

L/min9.711.415.21925.425.425.4

k Pa4.187.4715.2428.3944.8104104

kW5.27.310.0314.319.7619.7619.76

L/min9.711.415.21925.425.425.4

k Pa4.187.4715.2428.39303030

1122444

 V/Ph/Hz

 W4271101117198210214

A0.190.310.460.350.860.941.1

dB(A)4749.251.551545555

dB(A)44.842.8484450.35252

dB(A)37.632.440.33645.74747

kg25.63035.541.756.360.262.5

in1/21/21/21/21/21/21/2

out1/21/21/21/21/21/21/2
( )     

( )  

     

( )   

 

( )  

( )  

220/1/50

 

  

(Medium)      

(Low)       

(High)       

 

   AC       

L

M (H/M/L)   

H

m3/hr     
(CFM)
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(New FL01)قابلیت های فن کویل زمینی

فـن کویل زمینـی
AC/EC Motor New FL01 

 hr/cfm) m۳) (۱۲۰۰) ۲۰۴۰ ، (۱۰۰۰)۱۷۰۰ ، (۸۰۰) ۱۳۶۰ ، (۶۰۰) ۱۰۲۰ ، (۴۰۰) ۶۸۰ ، (۳۰۰) ۵۱۰ ، (۲۰۰)۳۴۰ قابلیت تولید در ظرفیت های •
• فن کویل ها دارای انواع زمینی (FL) ، سقفی با کابینت (HL) ، سقفی بدون کابینت و همراه با پلنوم برگشت هوا (HR) ، سقفی بدون کابینت (HS) و ... می 

باشد .
• امکان تولید به صورت ۴ لوله ای ( کویل رسمایی و گرمایی مجزا )

• قابلیت استفاده از کویل گرمایی الکرتیکی 
• استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر

• استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت
• دارای شیر هواگیری با کاربری آسان

• دسرتسی آسان به مجموعه فن و الکرتوموتور جهت رسویس های دوره ای و تعمیرات
• مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ

• دارای سه رسعت استاندارد با سطح صدای پایین
• قابلیت استفاده از کویل گرمایشی الکرتیکی (در صورت سفارش مشرتی)

• دارای فیلرت قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام باال
• دارای ظرفیت رسمایشی باال با کویل سه ردیفه

• دارای تشت تقطیر بیرونی
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است .                                                                   

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

(New FL 01)

TFF-TS-0340TFF-TS-0510TFF-TS-0680TFF-TS-1020TFF-TS-1360TFF-TS-1700TFF-TS-2040

3405106801020136017002040
(200)(300)(400)(600)(800)(1000)(1200)
205362527846105013401585

(120)(213)(310)(498)(617)(788)(932)
16324133261275510401210
(96)(142)(195)(360)(444)(612)(712)

H1.953.94.46.78.611.612.9
M1.53.13.86.17.610.311.4
L1.32.32.95.16.38.89.8
H1.452.73.24.86.36.67.5
M12.12.74.35.35.76.4
L0.91.523.54.34.85.4

L min/6.811.313.31923.534.536.7
k Pa 6.813.113.226.527.525.428.9

H2.374.35.27.69.911.212.9
M1.663.24.46.78.39.410.7
L1.42.335.26.57.68.7

L min/812.515.91923.534.536.3
k Pa 8.311.615.82522.720.622.7

1122244
V Ph Hz/ /

W69737793114228228
A0.30.320.340.420.510.971.1

dB A( )4747.14647.3484949
dB A( )4439.442.14442.84646.5
dB A( )38.232.236.938.834.83838.6

kg25.532.53839.545.56061
in3/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/4
( )    

 
(Low)     

(Medium)      
(High)        

 
 220/1/50
 

  
( )   

( )  

 kW

( )   
( )  

 

kW

kW

   AC       

L

M (H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

(New FL 01)

TEF-TS-0340TEF-TS-0510TEF-TS-0680TEF-TS-1020TEF-TS-1360

34051068010201360
(200)(300)(400)(600)(800)
2053625278461050

(120)(213)(310)(498)(617)
163241332612755
(96)(142)(195)(360)(444)

H1.953.94.46.78.6
M1.53.13.86.17.6
L1.32.32.95.16.3
H1.452.73.24.86.3
M12.12.74.35.3
L0.91.523.54.3

L min/6.811.313.31923.5
k Pa 6.813.113.226.527.5

H2.374.35.27.69.9
M1.663.24.46.78.3
L1.42.335.26.5

L min/812.515.91923.5
k Pa 8.311.615.82522.7

11222
V Ph Hz/ /

W39.3343.7247.8763.6869.32
A0.180.20.220.290.31

dB A( )4747.14647.348
dB A( )4439.442.14442.8
dB A( )38.232.236.938.834.8

kg25.532.53839.545.5
in3/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/4

   EC       

(H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

M

L

 

kW

kW

( )  
( )   

 kW

( )  
( )   

  

 
 220/1/50
 

(High)        
(Medium)      

(Low)     
 

( )    



فن کویل سقفی توکار
AC/EC Motor-HR 

www.tahvieh.com

• قابلیت تولید در ظرفیت های 340(200) ، 510 (300) ، 680 (400) ، 1020 (600) ،
( cfm) m3/hr (1200) 2040 ، (1000)1700 ، (800) 1360 

• دارای ابعاد بسیار مناسب جهت نصب در انواع سقف کاذب با ارتفاع کم
• دارای سه رسعت استاندارد با سطح صدای پایین

• قابلیت استفاده از کویل گرمایشی الکرتیکی (در صورت سفارش مشرتی)
• دارای ۲ دریچه ورود هوای تازه

• دسرتسی آسان به مجموعه فن و الکرتوموتور جهت رسویس های دوره ای
• مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان

• استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت
• دارای فیلرت قابل شستشو با قابلیت نصب و تعویض بسیار آسان و دوام باال

• دارای ظرفیت رسمایشی باال با کویل سه ردیفه
• دارای تشت تقطیر بیرونی

•  امکان ساخت به صورت ۴ لوله ای(کویل گرمایشی و رسمایشی مجزا در صورت سفارش مشرتی)
• امکان ساخت در دو حالت برگشت هوا از زیر و برگشت هوا از پشت

• استفاده از ورق گالوانیزه مرغوب در بدنه و تشت تقطیر
• مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ

• امکان ساخت این دستگاه بدون پلنوم) رسی (HS با همین مشخصات ابعادی و فنی در صورت سفارش مشرتی وجود دارد.

(HR) قابلیت های  فن کویل سقفی توکار 

HR مدل
نحوه نصب داخل سقف کاذب

HR مدل
نحوه نصب داخل دیوار کاذب
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است .                                                                   

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

(HR)

TFC-TR-0340TFC-TR-0510TFC-TR-0680TFC-TR-1020TFC-TR-1360TFC-TR-1700TFC-TR-2040

3405106801020136017002040
(200)(300)(400)(600)(800)(1000)(1200)
205362527846105013401585

(120)(213)(310)(498)(617)(788)(932)
16324133261275510401210
(96)(142)(195)(360)(444)(612)(712)

H1.953.94.46.78.611.612.9
M1.53.13.86.17.610.311.4
L1.32.32.95.16.38.89.8
H1.452.73.24.86.36.67.5
M12.12.74.35.35.76.4
L0.91.523.54.34.85.4

L min/6.811.313.31923.534.536.7
k Pa 6.813.113.226.527.525.428.9

H2.374.35.27.69.911.212.9
M1.663.24.46.78.39.410.7
L1.42.335.26.57.68.7

L min/812.515.91923.534.536.3
k Pa 8.311.615.82522.720.622.7

1122244
V Ph Hz/ /

W69737793114228228
A0.30.320.340.420.510.971.1

dB A( )4747.14647.3484949
dB A( )4439.442.14442.84646.5
dB A( )38.232.236.938.834.83838.6

kg13.317.420.522253434.7
in3/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/4

   AC        

(H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

M

L

     

kW

kW

( )  

 kW

( )   
( )  

( )   
  

 
 220/1/50
 

(Medium)      
(High)        

( )    

 
(Low)     

(HR)

TEC-TR-0340TEC-TR-0510TEC-TR-0680TEC-TR-1020TEC-TR-1360

34051068010201360
(200)(300)(400)(600)(800)
2053625278461050

(120)(213)(310)(498)(617)
163241332612755
(96)(142)(195)(360)(444)

H1.953.94.46.78.6
M1.53.13.86.17.6
L1.32.32.95.16.3
H1.452.73.24.86.3
M12.12.74.35.3
L0.91.523.54.3

L min/6.811.313.31923.5
k Pa 6.813.113.226.527.5

H2.374.35.27.69.9
M1.663.24.46.78.3
L1.42.335.26.5

L min/812.515.91923.5
k Pa 8.311.615.82522.7

11222
V Ph Hz/ /

W39.3343.7247.8763.6869.32
A0.180.20.220.290.31

dB A( )4747.14647.348
dB A( )4439.442.14442.8
dB A( )38.232.236.938.834.8

kg12.616.718.52023
in3/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/4

   EC        

(H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

M

L

     

kW

kW

( )  
( )   

( )  
( )   

 kW

  

 

(High)        
(Medium)      

 
 220/1/50

( )    

(Low)     
 



www.tahvieh.com

• قابلیـت تولیـد  در ظرفیـت هـای 1020(600) ، 1360 (800) ، 1700 (1000) ، 2040 
(2000)3400 ، (1800) 3060 ، (1600)2720 ، (14000) 2380 ، (1200)

(cfm)  m3/hr 
• قابلیت نصب کویل های ۳ و ۴ و ۶ ردیفه

• امکان تولید به صورت ۴ لوله ای ( کویل رسمایشی و گرمایشی مجزا در صورت سفارش 
مشرتی(

• قابلیت استفاده از کویل گرمایشی الکرتیکی ( در صورت سفارش مشرتی(
• قابلیت تعبیه دریچه هوای تازه (در صورت سفارش مشرتی(

• استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیر
• استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت

• دارای شیر هواگیری با کاربری آسان
• دسرتسی بسیار آسان به مجموعه فن و الکرتوموتور جهت رسویس های دوره ای

• مجهـز بـه محافظ حرارتی جهت حفاظت موتـور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش 
از حد سیم پیچ

• دارای موتور سه رسعته با توان باال
• دارای فیلرت قابل شستشـو با قابلیت نصب و تعویض بسـیار آسـان و بدون نیاز به باز 

کردن کانال

(AR) قابلیت های فن کویل کانالی

فن کویـل کانالی برگشت هـوا از پشت و
AC/EC Motor-AR برگشت هوا از زیر
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

   (AR)

TFD-TR-1020TFD-TR-1360TFD-TR-1700TFD-TR-2040TFD-TR-2380TFD-TR-2720TFD-TR-3060TFD-TR-3400

10201360170020402380272030603400
(600)(800)(1000)(1200)(1400)(1600)(1800)(2000)
8671173149617852159236527153031

(510)(690)(880)(1050)(1270)(1391)(1597)(1783)
731986130915131870191521902540

(430)(580)(770)(890)(1100)(1126)(1288)(1494)
H5.917.6611.0213.3517.5720.2321.9724.73
M5.417.2110.6612.616.5118.6420.8723.51
L5.026.6810.111.8715.1116.4619.1921.93
H4.576.068.229.8112.3214.1315.5717.48
M4.175.557.59911.5412.9814.6216.49
L3.744.986.938.0710.4611.3313.2215.16

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.52.095.386.2713.7413.7423.6122.11

H16.5921.5427.6833.0339.8945.7650.0256.12
M14.7619.4325.233037.0941.6146.5352.58
L12.9617.0822.8226.4833.1935.6741.4647.7

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.491.494.184.189.569.5616.4315.24

11222233
Pa77.294.692.194.682.179.7102.194.6

V Ph Hz/ /
W234230401452507505625621
A0.911.992.042.342.393.23.17

dB A( )60.15466.558.765.766.15959.8
dB A( )57.956615763.765.158.757.9
dB A( )56.8585955.861.363.756.756.2

kg58.559.581.182.195.596.5118.2119.2
in3/43/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/43/4

   AC           

(H/M/L)  

H

  m3/hr    
(CFM)

M

L

(  )  
 ( )   

 

kW

kW

( )  

 kW

( )   
  

   

 
 220/1/50
 

(High)        
(Medium)      

( )    

(Low)      
 

   (AR)

TED-TR-1020TED-TR-1360TED-TR-1700TED-TR-2040TED-TR-2380TED-TR-2720TED-TR-3060TED-TR-3400

10201360170020402380272030603400
(600)(800)(1000)(1200)(1400)(1600)(1800)(2000)
8671173149617852159236527153031

(510)(690)(880)(1050)(1270)(1391)(1597)(1783)
731986130915131870191521902540

(430)(580)(770)(890)(1100)(1126)(1288)(1494)
H5.917.6611.0213.3517.5720.2321.9724.73
M5.417.2110.6612.616.5118.6420.8723.51
L5.026.6810.111.8715.1116.4619.1921.93
H4.576.068.229.8112.3214.1315.5717.48
M4.175.557.59911.5412.9814.6216.49
L3.744.986.938.0710.4611.3313.2215.16

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.52.095.386.2713.7413.7423.6122.11

H16.5921.5427.6833.0339.8945.7650.0256.12
M14.7619.4325.233037.0941.6146.5352.58
L12.9617.0822.8226.4833.1935.6741.4647.7

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.491.494.184.189.569.5616.4315.24

11222233
Pa77.294.692.194.682.179.7102.194.6

V Ph Hz/ /
W102.1105192203210220304325
A0.450.450.890.90.930.981.351.44

dB A( )60.15466.558.765.766.15959.8
dB A( )57.956615763.765.158.757.9
dB A( )56.8585955.861.363.756.756.2

kg57.558.580.181.194.595.5117.2118.2
in3/43/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/43/4

   EC           

(H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

M

L

(  )  
 ( )   

 

kW

kW

( )  

 kW

( )   
  

   

 
 220/1/50
 

(High)        
(Medium)      

( )    

(Low)      
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

(AR)

TFD-TB-1020TFD-TB-1360TFD-TB-1700TFD-TB-2040TFD-TB-2380TFD-TB-2720TFD-TB-3060TFD-TB-3400

10201360170020402380272030603400
(600)(800)(1000)(1200)(1400)(1600)(1800)(2000)
8671173149617852159236527153031

(510)(690)(880)(1050)(1270)(1391)(1597)(1783)
731986130915131870191521902540

(430)(580)(770)(890)(1100)(1126)(1288)(1494)
H5.917.6611.0213.3517.5720.2321.9724.73
M5.417.2110.6612.616.5118.6420.8723.51
L5.026.6810.111.8715.1116.4619.1921.93
H4.576.068.229.8112.3214.1315.5717.48
M4.175.557.59911.5412.9814.6216.49
L3.744.986.938.0710.4611.3313.2215.16

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.52.095.386.2713.7413.7423.6122.11

H16.5921.5427.6833.0339.8945.7650.0256.12
M14.7619.4325.233037.0941.6146.5352.58
L12.9617.0822.8226.4833.1935.6741.4647.7

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.491.494.184.189.569.5616.4315.24

11222233
Pa77.294.692.194.682.179.7102.194.6

V Ph Hz/ /
W234230401452507505625621
A0.911.992.042.342.393.23.17

dB A( )60.15466.558.765.766.15959.8
dB A( )57.956615763.765.158.757.9
dB A( )56.8585955.861.363.756.756.2

kg535474758687108109
in3/43/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/43/4

   AC           

(H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

M

L

kW

(  )  
 ( )   

 

kW

( )  

 kW

( )   

   

  

 

(High)        
(Medium)      

 
 220/1/50

( )    

(Low)      
 

(AR)

TED-TB-1020TED-TB-1360TED-TB-1700TED-TB-2040TED-TB-2380TED-TB-2720TED-TB-3060TED-TB-3400

10201360170020402380272030603400
(600)(800)(1000)(1200)(1400)(1600)(1800)(2000)
8671173149617852159236527153031

(510)(690)(880)(1050)(1270)(1391)(1597)(1783)
731986130915131870191521902540

(430)(580)(770)(890)(1100)(1126)(1288)(1494)
H5.917.6611.0213.3517.5720.2321.9724.73
M5.417.2110.6612.616.5118.6420.8723.51
L5.026.6810.111.8715.1116.4619.1921.93
H4.576.068.229.8112.3214.1315.5717.48
M4.175.557.59911.5412.9814.6216.49
L3.744.986.938.0710.4611.3313.2215.16

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.52.095.386.2713.7413.7423.6122.11

H16.5921.5427.6833.0339.8945.7650.0256.12
M14.7619.4325.233037.0941.6146.5352.58
L12.9617.0822.8226.4833.1935.6741.4647.7

L min/22.730.337.945.55360.668.275.8
k Pa 1.491.494.184.189.569.5616.4315.24

11222233
Pa77.294.692.194.682.179.7102.194.6

V Ph Hz/ /
W102.1105192203210220304325
A0.450.450.890.90.930.981.351.44

dB A( )60.15466.558.765.766.15959.8
dB A( )57.956615763.765.158.757.9
dB A( )56.8585955.861.363.756.756.2

kg525373748586107108
in3/43/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/43/4

   EC           

(H/M/L)  

H

m3/hr    
(CFM)

M

L

kW

kW

(  )  
 ( )   

 

 kW

( )  

  
( )   

   

220/1/50
 

(High)        
(Medium)      

 
 

( )    

(Low)      
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(SD) و کنرتل دار (ST) فن کویل کاستی ستاره چهار طرفه بدون کنرتل

با موتور  AC  وEC در مدل های ٢٠٠ تا ٦٠٠  
(SD) و کنرتل دار (ST) فن کویل کاستی ستاره چهار طرفه بدون کنرتل

با موتور AC  و EC  در مدل های ٨٠٠ تا ١٢٠٠  

(SD)قابلیت های فن کویل کاستی ستاره  چهار طرفه کنرتل دار

 (ST) و  بدون کنرتل  

( cfm) m3/hr (1200) 2040 ، (1000)1700 ، (800) 1360 ، (600) 1020 ، (400) 680 ، (300) 510 ، (200)340قابلیت تولید در ظرفیت های •
• ظاهری زیبا و دکوراتیو

• سطح صدای بسیار پایین
• قاب ساخته شده در دو اندازه از مواد ABS مقاوم و زیبا

• دارای دریچه ورود هوای تازه
• دارای دریچه جهت انشعاب هوای خروجی

• دارای تشت تقطیر داخلی عایق کاری شده با فوم پلی استایرن کالس B۲ و فرشدگی باال
• ابعاد مناسب برای نصب در انواع سقف کاذب

• بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه مرغوب
• عایـق کاری کامـل داخـل و خـارج بدنـه بـا فرشدگـی باال (عایق کاری داخل بدنه بـا عایق ضخامت ۱۰ میلی مرت  و عایق ضد کندانس بـا ضخامت ۲ میلی مرت برای 

خارج بدنه)
• دارای موتور تک فاز با سه رسعت استاندارد

• مجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در برابر بارهای اضافی و دمای بیش از حد سیم پیچ
• امکان تولید به صورت ۴ لوله ای (کویل رسمایشی وگرمایشی مجزا در صورت سفارش مشرتی)

• دارای فیلرت با قابلیت شستشو وتعویض بسیار آسان
• استفاده از لرزه گیر زیر پایه های موتور جهت کاهش صدا وارتعاشات

• دارای کویل گرد جهت یکنواختی هوای خروجی و افزایش ظرفیت برودتی و حرارتی و کاهش افت فشار هوا
ABS دارای تشت تقطیر بیرونی جهت جمع آوری آب کندانس اتصاالت از جنس •

تشت تقطیر بیرونی فن کویل کاستی
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فن کویل کاستی ستاره چهار طرفه بدون کنرتل (ST) و کنرتل دار (SD) با موتور  AC  وEC در مدل های ٢٠٠ تا ٦٠٠  

فن کویل کاستی ستاره چهار طرفه بدون کنرتل (ST) و کنرتل دار (SD) با موتور AC  و EC  در مدل های ٨٠٠ تا ١٢٠٠  
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد

   (SD)

TEC-SD 0612TEC-SD 0510TEC-SD 0680TEC-SD 0850TEC-SD 1020TEC-SD 1360TEC-SD 1700TEC-SD 2040

6125106808501020136017002040
(360)(300)(400)(500)(600)(800)(1000)(1200)
430430480590770101012701500

(253)(253)(282)(347)(453)(594)(747)(882)
3002903304405707509401090

(176)(170)(194)(259)(335)(441)(553)(641)
H2.563.325.35.647.859.5912.6115.15
M2.213.074.24.636.61810.6112.64
L1.872.493.213.865.36.68.610.1
H2.052.463.13.645.46.817.079.93
M1.692.22.42.874.55.55.798.04
L1.371.711.82.323.54.44.66.29

L min/7.29.515.216.32227.335.642.4
k Pa 8.364.1825.428.929.526.932.5833.77

H3.145.16.18.410.411.715.7
M2.53.53.84.56.88.49.212.4
L22.62.73.55.36.67.19.5

L min/7.29.515.216.32227.335.642.4
k Pa 6.273.5820.623.624.22226.327.4

V Ph Hz/ /
W22.722332.6541.2354.8853.4491.42121.8
A0.120.120.160.190.250.240.410.55

dB A( )424245.3475141.546.749.3
dB A( )4040404245.337.537.541.5
dB A( )34.334.334.334.34034.734.734.7

kg19.120.121.221.221.731.632.933.4
in3/43/43/43/43/43/43/43/4

out3/43/43/43/43/43/43/43/4

    EC      2        

(H/M/L)  

H

m3/hr 
(CFM)

L

M

 

kW

kW

(  )  
 ( )   

kW

(  )  

 

(  )    

 
  

1

  
 220/1/50

 (High)       

 (Low)      
(Medium)      

( )    
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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فن کویل کاستی چهار طرفه اوشان (CF) ٢ لوله

با موتور AC  و EC در مدل های ٢٠٠ تا ٦٠٠  

فن کویل کاستی چهار طرفه اوشان (CF) ٢ لوله

با موتور AC  و EC در مدل های ٨٠٠ تا ١٢٠٠

  (CF)قابلیت های فن کویل کاستی چهار طرفه  اوشان

• قابلیت تولید در ظرفیت های340(200) ، 510 (300) ، 680 (400) ، 1020 (600) ،
( cfm) m3/hr (1200) 2040 ، (1000)1700 ، (800) 1360 

•ظاهری زیبا و دکوراتیو
• دارای سه رسعت استاندارد  با سطح صدای بسیار پایین                                                                     

• امکان نصب آسان و انجام رسویس های دوره ای
• مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان

• دارای تشت تقطیر ثانویه در بیرون دستگاه در محل اتصاالت
• قاب ساخته شده در دو اندازه از مواد ABS مقاوم و زیبا

• قابلیت کنرتل دمای مورد نیاز
• قابلیت ارائه بصورت ۴ لوله ای (در صورت سفارش مشرتی)

• مجهز به پمپ سانرتیفوژ جهت تخلیه آب کندانس کویل
• قابلیت کنرتل زاویه و حرکت پره ها با استفاده از ریموت کنرتل

• دارای فیلرت قابل شستشو با نصب و تعویض بسیار آسان  
• قابلیت کنرتل سیستم های ۲ لوله و ۴ لوله
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فن کویل کاستی چهار طرفه اوشان (CF) ٢ لوله با موتور AC  و EC در مدل های ٨٠٠ تا ١٢٠٠

فن کویل کاستی چهار طرفه اوشان (CF) ٢ لوله با موتور AC  و EC در مدل های ٢٠٠ تا ٦٠٠
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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فن کویل کاستی ستاره چهار طرفه ٤ لوله بدون کنرتل (SW)  و کنرتل دار (SM) با موتور AC  و EC در مدل های ٨٠٠ تا ١٢٠٠

فن کویل کاستی ستاره چهار طرفه ٤ لوله بدون کنرتل (SW)  و کنرتل دار(SM) با موتور AC  و EC  در مدل های ٣٠٠ تا ٦٠٠
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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(CH) فن کویل کاستی اوشان چهار طرفه ٤ لوله

با موتور AC  و EC  در مدل های ٣٠٠ تا ٦٠٠

(CH) فن کویل کاستی اوشان چهار طرفه ٤ لوله

با موتور AC  و EC  در مدل های ٨٠٠ تا ١٢٠٠
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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فن کویل کاستی اوشان یکطرفه
AC/EC Motor 

(CO) قابلیت هاى فن کویل کاستى یک طرفه اوشان

قابلیـت تولیـد  در ظرفیـت هـای 340(200) ، 510 (300) ، 680 (400) ، 1020 
( cfm)  m3/hr (800) 1360 ، (600)

• دارای ابعـاد بسـیار مناسـب جهـت نصـب در انواع سـقف کاذب بـا عمق ۲۲ 
سانتی مرت

• ظاهری زیبا و دکوراتیو
• دارای سه رسعت استاندارد با سطح صدای بسیار پایین

• امکان نصب آسان و انجام رسویس های دوره ای
• مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان

ABS قاب فن کویل از جنس •
• مجهز به پمپ سانرتیفوژ جهت تخلیه آب کندانس کویل

• مجهـز بـه شـیر یـک طرفه جهـت جلوگیری از برگشـت آب کندانـس به داخل 
دستگاه 

• قابلیت کنرتل زاویه و حرکت پره ها با استفاده از ریموت کنرتل
• دارای فیلرت قابل شستشو با نصب و تعویض بسیار آسان

• دارای چهار حالت کارکرد : اتوماتیک ، رسمایش ، گرمایش و فن
۴۸۵RS با اتصال BMS قابلیت اتصال به سیستم •
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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(WM) قابلیت هاى فن کویل دیوارى  اوشان

( cfm)  m3/hr (500) 825 ، (400) 680 ، (300)480 قابلیت تولید در ظرفیت های
• دارای سه رسعت استاندارد با سطح صدای بسیار پایین

LED و مجهز به «ایشگر وضعیت با چراغ ABS قاب ساده و جذاب از جنس •
• امکان نصب آسان و انجام رسویس های دوره ای

• مجهز به شیر هواگیری با کاربری آسان
• قابلیت کنرتل دمای مورد نیاز

• قدرت پرتاب باال جهت توزیع مناسب هوا
• مجهز به پمپ سانرتیفوژ جهت تخلیه آب کندانس کویل

• قابلیت کنرتل زاویه و حرکت پره ها با استفاده از ریموت کنرتل
• دارای فیلرت قابل شستشو با نصب و تعویض بسیار آسان

فن کویل دیواری اوشان
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رسمایش

(w.b) ۱۹درجه سانتیگراد مرطوب _ (d.b)دمای هوای ورودی : ۲۷ درجه سانتیگراد خشک

 (L.W.T)  ۱۲ درجه سانتیگراد خروجی _  (E.W.T)دمای آب : ۷ درجه سانتیگراد ورودی

شدت صدا در فاصله ۱ مرتی اندازه گیری شده است.

گرمایش

دمای هوای ورودی : ۲۰ درجه سانتیگراد

دمای آب ورودی : ۵۰ درجه سانتیگراد
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مشـرتیان محـرتم بـرای درخواسـت خدمـات، مـی توانند از طریق تلفن شـÀره  ۴۱۸۲۷ ۰۲۱ و تلگرام شـÀره ۰۹۱۲۹۵۷۱۲۷۸ و یا با مراجعـه به نزدیكرتین عاملیت مجاز 
تعمیراتی رشكت تهویه، اقدام «ایند. نشانی و شÀره تلفن های عاملین مجاز در  وب سایت رشكت تهویه به نشانی: www.tahvieh.com    در دسرتس همگان می باشد.


